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Milí přátelé, 

Slova mohou jen stěží vyjádřit naši vděčnost za vše, čeho jsme v roce 
2015 mohli být účastni. Přinášet změny do životů druhých lidí je pro nás 
obrovskou radostí a jsme nesmírně vděční za vás všechny, kteří s námi 
tuto vizi sdílíte.  

Rok 2015 spolu přinesl spoustu práce, ale zároveň velice hmatatelné 
výsledky – pracovní výcvik vdov v Etiopii, základní vzdělání dětí jak v 
Etiopii, tak i na Filipínách, ale převážně vnitřní změnu mnohých životů.  

Loňský rok pro nás byl důkazem, že lidé, se kterými v zahraničí 
spolupracujeme, jsou nejen dostatečně kvalifikovaní pro práci, kterou 
zastávají, ale zároveň mají nesmírnou touhu a elán sloužit těm, kteří 
jejich pomoc nejvíce potřebují. 

Rád bych, spolu s ostatními členy správní rady Sarepta NF, poděkoval 
vám všem, kteří jste v roce 2015 stáli při nás, podporovali naše projekty 
a nabídli radu i pomocnou ruku. Těším se na další spolupráci s vámi v 
roce 2016 a mám naději, že i nadále budeme společně měnit lidské 
životy. 

S úctou 

 

 

 

Tomáš Brchaň 
Předseda správní  
rady Sarepta NF 

Úvodní slovo 



Datum vzniku:  8. listopadu 2013 

Proč tu jsme:  
Účelem Nadačního fondu Sarepta je humanitární a duchovní pomoc 
lidem jiných kultur jak v zahraničí, tak i v České republice. Naším cílem 
není pouze rozdávat chudým lidem peníze. Naše programy jsou 
zaměřené na to, aby se každý jednotlivec, který je součástí těchto 
programů, byl schopen osamostatnit a stát se přínosem pro své okolí.  

Jak jsme začali: 
Nadační fond Sarepta byl založen jednotlivci, kteří už mnoho let jezdí 
do zemí třetího světa a pracují s lidmi těchto kultur.  Na svých cestách 
jsme často svědky situací, ke kterým se nedá jednoduše otočit zády a 
neposkytnout pomoc. Jednorázová pomoc však často nestačí, a proto 
jsme se rozhodli zahájit několik projektů, které by přinesly 
dlouhodobější a dalekosáhlejší změny k lepšímu v životě lidí, pro které 
jsou určeny. 

Naše poslání:  
Přinést změnu do životů lidí, se kterými pracujeme. 

NF Sarepta – ve zkratce 



Pavlína Davis 

Místopředsedkyně 

Tomáš Brchaň 

Předseda 

Magdalena Brchaňová 

Členka 

Výsledky hospodaření 

Správní rada NF Sarepta 

  Označení Příjmy Výdaje

  Příjmy - humanitární projekty    45 840 Kč

  Příjmy - administrativa             0 Kč

  Výdaje - humanitární projekty    40 360 Kč

  Výdaje - administrativa             0 Kč

  Celkem    45 840 Kč    40 360 Kč



Nezisková organizace Reaching Beyond Words (Za hranice slov), 
kterou jsme spolu s našimi americkými přáteli založili, se v roce 2015 
rozrostla o další zaměstnance. V současné době máme účetního, 
sekretářku, sociální pracovnici a ředitele. Zároveň se nám podařilo 
získat pomoc místního externího konzultanta, jehož spolupráce byla 
obrovským přínosem pro další vývoj neziskové organizace.  

Na počátku naší práce v Etiopii jsme pracovali se 12 dětmi z neúplných 
rodin a 3 vdovami. V roce 2015 jsme do našeho programu přivítali 75 
dětí a 10 vdov, které prošly odborným školením. Vdovy ukončily své 
tříměsíční studium a všechny obdržely počáteční kapitál, aby mohly 
začít podnikat, a zajistit si tak lepší budoucnost. Všechny začaly své 
firmy vést velice dobře. Prodávají kávu, čaj, polévky, placky indžera, 
zeleninu a ovoce. Mají spořicí účty a každý týden na ně vkládají 
vydělané peníze. Jsme nadšení, když vidíme jejich odhodlání a 
přičinlivost. Jejich školitelka je i nadále ve všech směrech podporuje, 
navštěvuje jejich pracoviště a poskytuje jim praktické rady, jak svůj 
podnik řídit. 

Naše sociální pracovnice pravidelně navštěvuje rodiny dětí, abychom 
měli jistotu, že vyrůstají v náležitém prostředí. V roce 2015 se nám díky 
sponzorům ze tří kontinentů podařilo zaplatit všechny poplatky za 
školu i doučování, včetně zdravotních výdajů. Zdravotní stav všech dětí 
je dobrý a všechny chodí pravidelně do školy. Často tyto školy 
navštěvujeme a sledujeme jejich pokroky. Následně pak navštěvujeme 
i jejich domovy a s rodiči hovoříme o tom, jak dětem pomoci, aby měly 
lepší výsledky. 

V loňském roce všichni účastníci našeho programu obdrželi každé tři 
měsíce příděl potravin v rámci programu podpory výživy. Během roku 
jsme také pro všechny rodiny uspořádali několik školení, během 
kterých jsme se především zaměřili na to, abychom je naučili dobrým 
základům rodičovství. Také jsme je vyučovali o viru HIV a o AIDS, jak se 
projevují a jakým způsobem chránit své rodiny.  

Je těžké vyjádřit slovy radost, která naplňuje naše srdce, když vidíme 
ty, kterým je v obrovské chudobě poskytnuta nejen materiální 
pomoc, ale i naděje pro budoucnost. 

Projekty v roce 2015 

Etiopie 

 
 



Škola královského poselství (Kingdom Message Ministry School) v 
Butuan City na ostrově Mindanao se během roku 2015 rozrostla na 181 
žáků od předškolního věku do páté třídy. Během několika let 
fungování této školy se podařilo doladit většinu procesů a to, co je 
nyní vidět, je dobře fungující organizace, která formuje mladé životy 
tím správným směrem.  

Během našich návštěv v roce 2015 nebylo možné přehlédnout pořádek 
v budovách a studenty, jak spořádaně pochodují z učeben. Když jsme 
vstoupili do tříd, všechny děti společně povstaly a jednohlasně 
prohlásily: „Dobré ráno, milí sponzoři,“ nebo: „Děkujeme za jídlo, milí 
sponzoři.“ 

Ve Škole královského poselství existuje velmi dobrá spolupráce mezi 
učiteli a rodiči. I v loňském roce každý měsíc probíhala setkání mezi 
zaměstnanci a rodiči, kde se projednávaly všechny otázky a záležitosti 
daného měsíce, a žádný plán se neuskutečnil, pokud s ním rodiče 
nesouhlasili. To škole umožnilo mít plnou podporu rodin. Tato podpora 
měla velký význam při práci s dětmi, ale také v případech, kdy byla 
nutná pomoc rodičů při větší údržbě a úklidu školních prostor. Toto 
hrálo velmi významnou roli zvláště během letní rekonstrukce školy. 

Škola královského poselství je jedinou školou ve svém okolí, která 
svým žákům poskytuje pravidelné stravování. Díky našim štědrým 
dárcům jsme byli schopni jednou týdně zajistit výživné jídlo pro 
všechny děti, učitele a zaměstnance školy. Přestože se náklady 
pohybovaly kolem 500 USD za měsíc, ukázalo se, že je to velmi dobrá 
investice.  

V roce 2015 se nám podařilo podepsat novou tříletou smlouvu o 
pronájmu školní budovy. K prostorám, které jsme již měli k dispozici, 
jsme získali ještě první patro vedlejší budovy. 

Naše škola se stala velmi dobře známou v oblasti Ampayon, Butuan 
City, kde se nachází. Zároveň má velice dobrou pověst i v širším okolí. V 
loňském roce nebylo v našich silách uspokojit všechny nové zájemce a 
bylo potřeba, abychom omezili počet dětí v jednotlivých ročnících.  

Na závěr nám zbývá jen zkonstatovat, že jsme v roce 2015 byli s 
rozvojem školy velice spokojeni. I nadále budeme hledat způsoby, jak 
její činnost celkově ještě vylepšit. 

Filipíny 



Nadační fond Sarepta 
Střítež 154 
739 59 Střítež 
IČO: 023 09 734 
Telefon: +420 733 184 256 
E-mail: info@sareptanf.cz 
Web: http://sareptanf.cz 
 
Číslo účtu: 2500514162 / 2010 – Fio Banka 
Podpora pro Etiopii: variabilní symbol 2510 
Podpora pro Filipíny: variabilní symbol 6300 
Všeobecný dar: variabilní symbol 1000 
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Děkujeme za Vaši podporu. 


